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İŞİN KISA TANIMI:

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç,
ilke ve talimatlara uygun olarak; su ürünleri üretim kaynaklarının en iyi şekilde
kullanılması, verimliliğinin artırılması, ürünlerin çeşitlendirilmesi, kalitenin
iyileştirilmesi ile ilgili projeler hazırlanması, uygulanmasının sağlanması, gereken
yetiştirme tesislerinin kurulması yönünde tespitlerin yapılması, ihtiyaca göre ilgili
kurum/kuruluşlarla işbirliğinin yapılması ile ilgili faaliyetleri planlamak, koordine
etmek,

GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

– Yetiştiriciliğe uygun su ürünleri istihsal sahalarını belirlemek, bu yerlerin sınır
tespitlerini yapmak veya yaptırmak,

– Su Ürünleri yetiştiriciliği yatırımlarına ilişkin esasları belirlemek, gerçek ve tüzel
kişilere ait projeleri onaylamak,

– Çevre dostu üretim modellerini geliştirmek ve yaygınlaştırmak,

– Su Ürünleri yetiştiriciliği faaliyetlerinin çevresel etkilerini izlemek, gerekli tedbirleri
almak,

– Görev alanı ile ilgili yetiştirici birlikleri ve ilgili sektörlerle ortak projeler hazırlamak,

– Su ürünleri yetiştiricilik alanlarının kiralanması ile ilgili işlemleri yürütmek,
kaynakların sürdürülebilirliğini temin için projeler hazırlamak, hazırlatmak,
uygulamak,

– Su ürünleri yetiştiriciliği teşvik ve destekleriyle ilgili teklif geliştirmek ve
uygulamalara katkıda bulunmak,

– Alternatif türlerin yetiştiriciliğini geliştirmek ve yaygınlaştırmak,

– Yetiştiricilikte kullanılmak üzere içsu ve deniz balıklarının yumurta, yavru ve
damızlık vasıflarını ve ithal şartlarını belirlemek,

– Yetiştiricilik ürünlerini belgelendirilmek ve bunlara ilişkin kayıt ve takip sistemini
oluşturmak,

– Daire Başkanları için belirlenmiş ortak görev, sorumluluk ve yetkileri yerine

getirmek (Bkz. Daire Başkanı Ortak Görev, Sorumluluk ve Yetkiler).

– Bölümde yapılan işlerin kurumun misyon, vizyon ve temel değerlerine
uygunluğunu sağlayacak şekilde çalışmaları yürütmek.

– Kurum faaliyetlerini etkileyebilecek politik, ekonomik ve sosyal gelişmeleri
izleyerek gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak.

– Fiili durumun programlara uygunluğunu denetlemek ve faaliyetlerin programlara
uygun olarak gerçekleşmesi için gerekli önlemleri almak.

– Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve
gereklerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
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– Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde
gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek.

– Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.

YETKİLERİ:

– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

– Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak.

– Daire Başkanları için belirlenmiş ortak yetkilere sahip olmak (Bkz. Daire Başkanı
Ortak Görev, Sorumluluk ve Yetkiler).

– Göreve başlayacak olan personelin seçiminde değerlendirmeleri karara bağlama
yetkisine sahip olmak.

EN YAKIN YÖNETİCİSİ:

Genel Müdür Yardımcısı

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI:

Deniz Balıkları Yetiştiriciliği Grup Sorumlusu

İç Su Balıkları Yetiştiriciliği Grup Sorumlusu

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER:

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak.

– Yüksek öğrenim kurumlarının dört yıllık bir bölümünü- tercihen Su Ürünleri
Fakültesini, Ziraat Fakültelerinin ilgili bölümünü, Veterinerlik Fakültelerini - bitirmiş
olmak.

– En az bir yabancı dili görevinin gereklerini yerine getirebilecek düzeyde bilmek.

– Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek.

– Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun
çözme niteliklerine sahip olmak.

ÇALIŞMA KOŞULLARI:

– Büro ortamında çalışmak.

– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak.

– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek.

– Görevi gereği seyahat etmek.
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İŞİN KISA TANIMI:

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç,
ilke ve talimatlara uygun olarak; deniz ürünleri ile ilgili mevzuat çalışmaları, ilgili
projelerin yönetimi, izin belgeleri verilmesi, veritabanı oluşturma çalışmaları ile ilgili
faaliyetleri planlamak, koordine etmek ve denetlemek.

GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

– Deniz Ürünleri üretim ve geliştirme projelerinin hazırlanmasını sağlamak ve
denetimlerini koordine etmek.

– Deniz ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili olarak özel teşebbüs tarafından hazırlanan deniz
ürünleri üretim projelerin incelenerek gerekli ön izin, proje onayı ve yetiştiricilik
belgesinin düzenlenmesini sağlamak ve uygulamaları izlemek.

– Deniz ürünleri yetiştiriciliği yapılabilecek (uygun şartlara sahip) potansiyel
alanların, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ulaştırma
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Valilik, yerel
yönetimler ve diğer kurum/kuruluşlarla gerekli çalışmalar ve toplantılar
gerçekleştirmek, ilgili planlara işlenmesine yönelik çalışmaları koordine etmek.

– Diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yeni hazırlanacak/yeniden
düzenlenecek olan mevzuatın, deniz ürünleri faaliyetleri yönünden incelenmesini
sağlamak, gerekli görülen düzenlemelerin yapılmasını sağlamak.

– Ekonomik türlerin yetiştiriciliğe alınmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak üzere
projeler hazırlanmasını sağlamak.

– Ekonomik değeri yüksek deniz balıklarının yavru, yumurta ve damızlık üretimini
temin amacıyla ithal edilmesi ile ilgili işlemleri koordine etmek.

– Deniz ürünleri yetiştiricilik faaliyetlerinin çevreye etkilerini belirlemek ve gerekli
önlemlerin alınmasını sağlamak üzere projeler hazırlanmasını sağlamak.

– Uluslararası örgütlerle (AB, FAO, EUROFİSH, JİCA, GFCM, İCCAT) deniz ürünleri
yetiştiriciliği kapsamında gerçekleştirilen çalışmaları koordine etmek.

– Sorumlular için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek (Bkz.
Ortak Görev, Sorumluluk ve Yetkiler).

– Bölümde yapılan işlerin kuruluşun misyon, vizyon ve temel değerlerine
uygunluğunu sağlayacak şekilde çalışmaları yürütmek.

– Bölümün görev alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışı iş ve
işlemlerin giderilmesi ve sürekli iyileştirme amacıyla; ‘Düzeltici Faaliyet’ ve
‘Önleyici Faaliyet’ çalışmalarına katılmak.

– İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, sorumluluğu altında bulunan ya da
birlikte çalıştığı kişilerin söz konusu kurallara uymalarını sağlamak.
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– Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve
gereklerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

– Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde
gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek.

– Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine
getirmek.

YETKİLERİ:

– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

– Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereçleri kullanmak.

– Sorumlular için belirlenmiş ortak yetkilere sahip olmak (Bkz. Ortak Görev,
Sorumluluk ve Yetkiler).

EN YAKIN YÖNETİCİSİ:

Yetiştiricilik Daire Başkanı

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI:

Deniz Balıkları Yetiştiriciliği Görevlisi

Deniz Balıkları Yetiştiriciliği Destekleme Görevlisi

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER:

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak.

– Yüksek öğrenim kurumlarının dört yıllık bir bölümünü- tercihen Su Ürünleri
Fakültesini, Ziraat Fakültelerinin ilgili bölümünü, Veterinerlik Fakültelerini - bitirmiş
olmak.

– Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.

– Konusu ile ilgili olarak en az iki yılı Bakanlık teşkilatında olmak üzere on yıllık
Kamu deneyimine sahip olmak.

– Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek.

– Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun
çözme niteliklerine sahip olmak.

ÇALIŞMA KOŞULLARI:

– Büro ve açık hava ortamında çalışmak.
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– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak.

– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek.

– Görevi gereği seyahat etmek.
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İŞİN KISA TANIMI:

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen
amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; deniz ürünleri üretim kaynaklarının
geliştirilmesi, üretim ve verimliliğinin artırılması, sürdürülebilir verimlilikte kullanılması,
üretim tesislerinin iyileştirilmesi ile ilgili faaliyetleri yapmak.

GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

– Deniz Ürünleri üretim ve geliştirme projelerini hazırlamak, hazırlatmak, denetimini
yapmak.

– Deniz ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili olarak özel teşebbüs tarafından hazırlanan
deniz ürünleri üretim projelerin incelenerek gerekli ön izin, proje onayı ve
yetiştiricilik belgesini düzenlemek ve uygulamalarını izlemek.

– Deniz ürünleri yetiştiriciliği yapılabilecek (uygun şartlara sahip) potansiyel
alanların, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ulaştırma
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Valilik, yerel
yönetimler ve diğer kurum/kuruluşlarla gerekli çalışmalar ve toplantılar yapıldıktan
sonra ilgili planlara işlenmesine yönelik çalışmaları yapmak.

– Diğer Kamu kurum ve Kuruluşlarca yeni hazırlanacak yada yeniden düzenlenecek
olan mevzuatların, deniz ürünleri faaliyetleri yönünden incelenerek gerekli görülen
düzenlemeleri yaparak teklifte bulunmak.

– Ekonomik türlerin yetiştiriciliğe alınmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak üzere
proje yapmak.

– Ekonomik değeri yüksek deniz balıklarının yavru, yumurta ve damızlık üretimini
temin amacıyla gerektiğinde bunların ithali ile ilgili işlemleri yapmak.

– Deniz ürünleri yetiştiricilik faaliyetlerinin çevreye etkilerini belirlemek ve gerekli
önlemlerin alınmasını sağlamak üzere proje yapmak.

– Uluslararası örgütlerle (AB, FAO, EUROFİSH, JİCA, GFCM, İCCAT) deniz
ürünleri yetiştiriciliği kapsamında çalışmaları yürütmek.

– Su ürünleri yetiştiriciliği üretim ve iç su ürünleri avcılığı miktar ve değerlerini
belirleyen anketleri elektronik ortama girmek

– FAO üretim bilgileri anketlerini cevaplamak.

– Su ürünleri sektörünün ekonomik değerlendirmesini yapmak.

– Dünya ticaret örgütü su ürünleri yetiştiriciliği ilgili yapılan müzakereleri takip
etmek.

– Serbest ticaret anlaşmaları kapsamında yapılan ve yapılacak olan müzakereleri
takip etmek.

– Su ürünleri üretim tesislerinin denetim raporlarının sisteme veri girişlerini yapmak.
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– Faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor
ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya ilişkin belge ve
bilgileri sunmak.

– Faaliyetleri ile ilgili işlem ve kayıtları tam, doğru ve zamanında tutmak, kayıtların
saklanmasını ve gizliliğin korunmasını sağlamak.

– Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek,

– Gerektiğinde çalıştığı bölümünde yürütülen diğer faaliyet ve işlemlere yöneticisi
tarafından verilen talimatlar çerçevesinde yardımcı olmak.

– İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak,

– Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım
ve gereklerine uygun olarak yürütmek.

– Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde
gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek.

– Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine
getirmek.

YETKİLERİ:

– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

– Faaliyetlerin gerçekleştirmesi için gerekli yazılım ve donanımları kullanmak.

EN YAKIN YÖNETİCİSİ:

Deniz Balıkları Yetiştiriciliği Grup Sorumlusu

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI:

---

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER:

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak.

– Yüksek öğrenim kurumlarının dört yıllık bir bölümünü- tercihen Su ürünleri
Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği , Veteriner Fakütesi-
bölümlerini bitirmiş olmak.

– Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.

– Konusu ile ilgili olarak üç yıllık kanıtlanmış iş deneyimine sahip olmak.

ÇALIŞMA KOŞULLARI:

– Büro ortamında çalışmak.

– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak.

– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek.

– Görevi gereği seyahat etmek.
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İŞİN KISA TANIMI:

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç,
ilke ve talimatlara uygun olarak; Su ürünleri yetiştiriciliği teşvik ve destekleriyle ilgili
faaliyetleri planlamak, koordine etmek.

GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

– İl müdürlüklerince hazırlanan ıslak imzalı destekleme icmallerinin Su ürünleri
Kayıt (SKS) sistemindeki verilerle karşılaştırmasını yapmak.

– Haciz ve icra yazışmalarını yapmak.

– Faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor
ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya ilişkin belge ve
bilgileri sunmak.

– Faaliyetleri ile ilgili işlem ve kayıtları tam, doğru ve zamanında tutmak, kayıtların
saklanmasını ve gizliliğin korunmasını sağlamak.

– Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek,

– Gerektiğinde çalıştığı bölümünde yürütülen diğer faaliyet ve işlemlere yöneticisi
tarafından verilen talimatlar çerçevesinde yardımcı olmak.

– İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak,

– Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım
ve gereklerine uygun olarak yürütmek.

– Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde
gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek.

– Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine
getirmek.

YETKİLERİ:

– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

– Faaliyetlerin gerçekleştirmesi için gerekli yazılım ve donanımları kullanmak.

EN YAKIN YÖNETİCİSİ:

Deniz Balıkları Yetiştiriciliği Grup Sorumlusu

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI:

---
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BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER:

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak,

– Yükseköğrenim kurumlarının dört yıllık bir bölümünü- tercihen Su ürünleri
Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği ve Veteriner
Fakültesi -bitirmiş olmak,

– Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak,

– Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak.

– Faaliyetlerinin gerektirdiği analitik düşünme yeteneğine sahip olmak.

ÇALIŞMA KOŞULLARI:

– Büro ortamında çalışmak,

– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak,

– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek,

– Görevi gereği seyahat etmek.
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İŞİN KISA TANIMI:

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç,
ilke ve talimatlara uygun olarak; iç su ürünleri ile ilgili mevzuat çalışmaları, ilgili
projelerin yönetimi, denetçi ve izin belgeleri verilmesi, ilgili verinin değerlendirilmesi
ve veritabanı oluşturma çalışmaları ve Su ürünleri yetiştiriciliği teşvik ve destekleriyle
ilgili faaliyetleri planlamak, koordine etmek.

GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

– İç su ürünleri üretim ve geliştirme projelerinin hazırlanmasını sağlamak ve
denetimlerini koordine etmek.

– İç su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili olarak özel teşebbüs tarafından hazırlanan üretim
projelerin incelenerek gerekli ön izin, proje onayı ve yetiştiricilik belgesinin
düzenlenmesini sağlamak ve uygulamaları izlemek.

– Diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yeni hazırlanacak/yeniden
düzenlenecek olan mevzuatın incelenmesini sağlamak, gerekli görülen
düzenlemelerin yapılmasını sağlamak.

– Ekonomik değeri yüksek iç su balıklarının yavru, yumurta ve damızlık üretimini
temin amacıyla ithal edilmesi ile ilgili işlemleri koordine etmek.

– İç su ürünleri yetiştiricilik faaliyetlerinin çevreye etkilerini belirlemek ve gerekli
önlemlerin alınmasını sağlamak üzere projeler hazırlanmasını sağlamak.

– Uluslararası örgütlerle (AB, FAO, EUROFİSH, JİCA, GFCM, İCCAT) iç su ürünleri
yetiştiriciliği kapsamında gerçekleştirilen çalışmaları koordine etmek.

– Su ürünleri yetiştiriciliği teşvik ve destekleriyle ilgili teklif geliştirmek ve
uygulamalara katkıda bulunmak,

– Sorumlular için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek (Bkz.
Ortak Görev, Sorumluluk ve Yetkiler).

– Bölümde yapılan işlerin kuruluşun misyon, vizyon ve temel değerlerine
uygunluğunu sağlayacak şekilde çalışmaları yürütmek.

– Bölümün görev alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışı iş ve
işlemlerin giderilmesi ve sürekli iyileştirme amacıyla; ‘Düzeltici Faaliyet’ ve
‘Önleyici Faaliyet’ çalışmalarına katılmak.

– İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, sorumluluğu altında bulunan ya da
birlikte çalıştığı kişilerin söz konusu kurallara uymalarını sağlamak.

– Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve
gereklerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

– Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde
gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek.
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– Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine
getirmek.

YETKİLERİ:

– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

– Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereçleri kullanmak.

– Sorumlular için belirlenmiş ortak yetkilere sahip olmak (Bkz. Ortak Görev,
Sorumluluk ve Yetkiler).

EN YAKIN YÖNETİCİSİ:

Yetiştiricilik Daire Başkanı

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI:

İç Su Balıkları Yetiştiriciliği Görevlisi

İç Su Balıkları Yetiştiriciliği Destekleme Görevlisi

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER:

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak.

– Yüksek öğrenim kurumlarının dört yıllık bir bölümünü- tercihen Su Ürünleri
Fakültelerini, Ziraat Fakültelerinin ilgili bölümünü, Veterinerlik Fakültelerini,
Balıkçılık Teknolojileri Mühendisliğini- bitirmiş olmak.

– Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.

– Konusu ile ilgili olarak en az iki yılı Bakanlık teşkilatında olmak üzere on yıllık
Kamu deneyimine sahip olmak.

– Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek.

– Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun
çözme niteliklerine sahip olmak.

ÇALIŞMA KOŞULLARI:

– Büro ortamında çalışmak.

– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak.

– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek.

– Görevi gereği seyahat etmek.
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İŞİN KISA TANIMI:

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç,
ilke ve talimatlara uygun olarak; İç su ürünleri üretim kaynaklarının geliştirilmesi,
üretim ve verimliliğinin artırılması, sürdürülebilir verimlilikte kullanılması, üretim
tesislerinin iyileştirilmesi, yetiştiricilikle ilgili araç ve gereçlerin geliştirmesiyle ilgili
projeler hazırlanması, iç su ürünleri yetiştiricilik tesislerinin ekonomik araştırmalarının
yapılması, verimliliklerinin tespit edilmesi, iç su ürünleri yetiştiriciliği konusunda
hizmet içi eğitim çalışmalarının gerçekleştirilmesi ile ilgili faaliyetleri yürütmek.

GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

– İç su ürünleri üretim ve geliştirme projelerini hazırlamak, hazırlatmak, denetimini
yapmak.

– İç su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili olarak özel teşebbüs tarafından hazırlanan iç su
ürünleri üretim projelerin incelenerek gerekli ön izin, proje onayı ve yetiştiricilik
belgesini düzenlemek ve uygulamalarını izlemek.

– Diğer Kamu kurum ve Kuruluşlarca yeni hazırlanacak ya da yeniden
düzenlenecek olan mevzuatların, İç su ürünleri faaliyetleri yönünden incelenerek
gerekli görülen düzenlemeleri yaparak teklifte bulunmak.

– Ekonomik değeri yüksek iç su balıklarının yavru, yumurta ve damızlık üretimini
temin amacıyla gerektiğinde bunların ithali ile ilgili işlemleri yapmak.

– İç su ürünleri yetiştiricilik faaliyetlerinin çevreye etkilerini belirlemek ve gerekli
önlemlerin alınmasını sağlamak üzere proje yapmak, yaptırmak, sonuçlarını
değerlendirmek ve sahaya uygulanmasını sağlamak,

– İç su ürünleri yetiştiriciliği yapan işletmelerin şikayet üzerine kontrolünü
gerçekleştirmek.

– İç Su ürünleri sektörünün ekonomik değerlendirilmesini yapmak.

– İç Su ürünleri üretim tesislerinin denetim raporlarının sisteme veri girişlerini
yapmak.

– İç Su ürünleri tesislerinin durum değerlendirmesini yapmak, raporlamak.

– DSİ’nin baraj gölleri ve göletlerindeki su ürünleri üretim tesisleriyle ilgili bilgileri
hazırlamak ve ilgili birime bildirmek.

– İç Su Ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili il Müdürlükleri personeline hizmet içi eğitimler
vermek.

– İç Su ürünleriyle yetiştiriciliği ile ilgili gelişmelerin ve yapılan çalışmaların özel
sektöre sivil toplum kuruluşlarına aktarılması amacıyla eğitimler düzenlemek.

– İl müdürlüklerince hazırlanan ıslak imzalı destekleme icmallerinin Su ürünleri
Kayıt (SKS) sistemindeki verilerle karşılaştırmasını yapmak.
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– Haciz ve icra yazışmalarını yapmak.

– Faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor
ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya ilişkin belge ve
bilgileri sunmak.

– Faaliyetleri ile ilgili işlem ve kayıtları tam, doğru ve zamanında tutmak, kayıtların
saklanmasını ve gizliliğin korunmasını sağlamak.

– Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek,

– Gerektiğinde çalıştığı bölümünde yürütülen diğer faaliyet ve işlemlere yöneticisi
tarafından verilen talimatlar çerçevesinde yardımcı olmak.

– İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak,

– Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım
ve gereklerine uygun olarak yürütmek.

– Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde
gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek.

– Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine
getirmek.

YETKİLERİ:

– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

– Faaliyetlerin gerçekleştirmesi için gerekli yazılım ve donanımları kullanmak.

EN YAKIN YÖNETİCİSİ:

İçsu Balıkları Yetiştiriciliği Grup Sorumlusu

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI:

---

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER:

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak,

– Yükseköğrenim kurumlarının dört yıllık bir bölümünü- tercihen Su ürünleri
Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği ve Veteriner
Fakültesi -bitirmiş olmak,

– Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak,

– Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak.

– Faaliyetlerinin gerektirdiği analitik düşünme yeteneğine sahip olmak.
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ÇALIŞMA KOŞULLARI:

– Büro ortamında çalışmak,

– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak,

– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek,

– Görevi gereği seyahat etmek.
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İŞİN KISA TANIMI:

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç,
ilke ve talimatlara uygun olarak; Su ürünleri yetiştiriciliği teşvik ve destekleriyle ilgili
faaliyetleri planlamak, koordine etmek.

GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

– İl müdürlüklerince hazırlanan ıslak imzalı destekleme icmallerinin Su ürünleri
Kayıt (SKS) sistemindeki verilerle karşılaştırmasını yapmak.

– Haciz ve icra yazışmalarını yapmak.

– Faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor
ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya ilişkin belge ve
bilgileri sunmak.

– Faaliyetleri ile ilgili işlem ve kayıtları tam, doğru ve zamanında tutmak, kayıtların
saklanmasını ve gizliliğin korunmasını sağlamak.

– Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek,

– Gerektiğinde çalıştığı bölümünde yürütülen diğer faaliyet ve işlemlere yöneticisi
tarafından verilen talimatlar çerçevesinde yardımcı olmak.

– İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak,

– Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım
ve gereklerine uygun olarak yürütmek.

– Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde
gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek.

– Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine
getirmek.

YETKİLERİ:

– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

– Faaliyetlerin gerçekleştirmesi için gerekli yazılım ve donanımları kullanmak.

EN YAKIN YÖNETİCİSİ:

Deniz Balıkları Yetiştiriciliği Grup Sorumlusu

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI:

---

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER:

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak.
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– Yüksek öğrenim kurumlarının dört yıllık bir bölümünü- tercihen Su ürünleri
Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği , Veteriner Fakütesi-
bölümlerini bitirmiş olmak.

– Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.

– Konusu ile ilgili olarak üç yıllık kanıtlanmış iş deneyimine sahip olmak.

ÇALIŞMA KOŞULLARI:

– Büro ortamında çalışmak.

– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak.

– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek.

– Görevi gereği seyahat etmek.


